Regulamin
RODZINNYCH ZAWODÓW WĘDKARSKICH
dla mieszkańców Gminy Kije
o Puchar Dyrektora SIK Kasztelanii w Kijach

Organizatorami zawodów są:
- Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA w Kijach
- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije
- PZW MAŁŻA z Pińczowa
1. Miejsce i czas rozgrywania zwodów
1.1. Zawody będą rozgrywane na terenie łowisk Samorządowej Instytucji
Kultury KASZTELANIA w Kijach w dniu 31 sierpnia 2019r.
2. Sprzęt, przynęty i zanęty stosowane podczas zawodów.
2.1 Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, spławik,
obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar obciążenia
nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk. Dozwolone jest
stosowanie kołowrotka.
Ze względu na specyfikę łowiska organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia
maksymalnej długości wędziska 4,5 m.
2.2. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „suporcie”
z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku
dowolną ilość wędek do wymiany.

2.3 Organizator zawodów nie zezwala na nęcenie podczas rozgrywania zawodów. Zawodnik
startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji
do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym.
Siatka: okrągła o średnicy obręczy minimum 30 cm, prostokątna o przekątnej minimum
40 cm, długość minimum 2 metry. Niedozwolone jest stosowanie innego systemu
do przetrzymywania ryb.
2.4. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego - podbierak.
2.5 W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt roślinnych i zwierzęcych. Przynęty
mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.
3. Organizacja i przebieg zawodów..
3.1. Zawody będą rozgrywane w dwóch kategoriach:

Kategoria I
- od 5 do 15 lat
Kategoria II
- powyżej 15 roku życia
3.2. Losowanie stanowisk odbędzie się w dniu zawodów.
3.3. Czas trwania zawodów: zawody jednoturowe, czas trwania tury od 2-4 godzin.
3.4 Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska
3.5. Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego
uznania, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich
stanowiskach. Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie
i z rozwagą.

3.6. Po zakończeniu zawodów zawodnik przekazuje formalnie ryby sędziemu kontrolnemu.
Zawodnik jest obecny przy ważeniu ryb.
Ze względu na specyfikę i rozmiar łowisk organizator zastrzega sobie prawo
do ustalenia maksymalnej ilości zawodników- 23 uczestników.
Chętnych prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej ( załącznik 1.)
Ze względu na bezpieczeństwo uczestników zawodnicy poniżej 15 roku życia biorą udział
w zawodach pod opieką osoby dorosłej.
Uczestnicy w wieku od 15 do 18 lat powinni dostarczyć pisemną zgodę rodzica / opiekuna
prawnego na udział w zawodach. / załącznik 3 /

4. Ryby łowione w zawodach.
4.1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego
i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R. Nie obowiązują limity ilościowe
i wagowe łowionych ryb.( załącznik 2.)
4.2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po
zważeniu zostają natychmiast wpuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać
ryb niewymiarowych. Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu.
4.3. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego
obchodzenia się ze złowionymi rybami.
5. Punktacja.
5.1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.

6. Zasady ustalania wyników zawodów.
6.1 Podstawą klasyfikacji zawodnika we wszystkich dyscyplinach wędkarskich są punkty
zawodnika uzyskane za wagę złowionych ryb.

Załącznik 1.

Karta zgłoszeniowa

Imię i nazwisko……………………………….
Adres zamieszkania………………………………
Wiek…………………………………………..
Imię i nazwisko opiekuna zawodnika*………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zwodów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji związanej z organizacją
Rodzinnych Zawodów Wędkarskich dla mieszkańców gminy Kije (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

………………………………………………………
Data i podpis uczestnika/ opiekuna zawodnika

* Dotyczy uczestników poniżej 15 roku życia

Załącznik 2.
OCHRONA RYB
1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy
ogonowej.
2. Obowiązują następujące wymiary ochronne:
- boleń do 40 cm
- brzana do 40 cm
- certa do 30 cm
- głowacica do 70 cm
- jaź do 25 cm
- jelec do 15 cm
- karp do 35 cm i od 60 cm (we wszystkich wodach)
- kleń do 25 cm
- lin do 25 cm
- lipień do 30 cm
- łosoś do 35 cm
- miętus do 25 cm
- okoń do 20 cm
- pstrąg potokowy do 30 cm
- sandacz do 50 cm
- sieja do 35 cm
- sielawa do 18 cm
- sum do 70 cm
- szczupak do 50 cm
- świnka do 30 cm
- troć do 35 cm
- troć jeziorowa do 50 cm
- węgorz do 60 cm
- wzdręga do 15 cm

Załącznik 3
Zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka

ZAWODACH WĘDKARSKICH
o Puchar Dyrektora SIK Kasztelanii w Kijach

w RODZINNYCH

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna / córki *.................................................................................
/ imię i nazwisko/

w w/w zawodach w dniu 31 sierpnia 2019 roku, które odbędą się w SIK Kasztelania w Kijach.
Jednocześnie informuję, że stan zdrowia syna / córki * pozwala na udział zawodach.

Data .................................................

Podpis rodziców/ opiekunów prawnych ..................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

